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Ze života školy

Klára pokračuje ve vítězné sérii
V prosinci se konalo v Olomouci 21. mis-
trovství České republiky ve zpracování 
textů, které pořádá In-
ternetová škola ZAV, 
sdružení InterInfo 
a Národní ústav pro 
vzdělávání. Jedná se o 
velmi prestižní soutěž, 
které se účastní nejen 
žáci středních a základ-
ních škol, ale i praktici.
Na tuto akci byla nomi-
nována také naše žákyně 
Klára Pohlová. Soutěžila 
v několika  disciplínách, 
a to s těmito výsledky 
– v diktátu slovenského 
textu  získala 3. místo, 
ve 30minutovém opisu 
4. místo, ve fonotypii 
(převodu  textu z nahrávky zvolenou rychlos-
tí) byla stříbrná a v korektuře textu  se stala 

mistryní České republiky. Díky těmto výko-
nům se naše reprezentantka stala druhou nej-

všestrannější juniorkou celého mistrovství a 
zaslouženě si odvezla diplomy a pohár. Na-

vázala na své vynikající úspěchy z červenco-
vého mistrovství světa a prokázala, že patří 

mezi nejlepší ve své kate-
gorii a zaslouží si reprezen-
tovat nejen svůj region, ale 
také celou naši republiku.
Za zmínku určitě stojí 
to, že naše škola v těchto 
soutěžích není nováčkem. 
Nejlepší žáci se tradičně 
účastnili republikových 
klání a za předvedené vý-
kony se nikdy nemuseli 
stydět. V posledních letech 
získal titul mistra ČR v 
psaní na PC např. Zdeněk 
Konečný, v minulosti také 
několik žaček soutěžících 
v psaní na stroji, těsnopise 
a stenotypistice. Můžeme 

se pochlubit i řadou druhých a třetích míst.
Ing. V. Šedá, Ing. J. Dyčková

Společenský ples
V sobotu 8. února 2014 se v Kul-
turním domě Delta v Břecla-
vi konal společenský ples naší školy.
Pořadateli byli tradičně žáci 3. ročníku oboru 
obchodní akademie pod vedením 
učitelky Ing. Hany Brejchové, 
kteří si vybrali volitelný předmět 
aplikovaná ekonomie zaměřený na 
podnikání. Do příprav akce se za-
pojili také žáci ostatních součástí 
školy, tj. střední průmyslové ško-
ly a odborného učiliště za pomoci 
vyučujících Dr. Ing. Renáty Otrha-
líkové a Bc. Jindřišky Kachyňové. 
Plesové veselí několikrát obohati-
la kulturní vystoupení samotných 
žáků. Nejdříve taneční parket za-
plnily páry z obchodní akademie 
- zahájily zábavu polonézou. Toto 
předtančení sklidilo zasloužené 
ovace. Za choreografii a vedení 
tréninků patří pochvala žákům 
OA Barboře Čápkové a Mirku 
Kosíkovi. Následovala přehlídka 
účesů na motivy Pretty Woman, 
kterou se prezentovali žáci a žá-
kyně oboru kadeřník ze středního 
odborného učiliště. V průběhu ve-
čera předvedli své umění ve spole-
čenském tanci také žák SPŠ Robert Průdek 
a jeho partnerka Lenka Jedličková. Zpest-

řením byla určitě taneční skupina ACTIVI-
TY DC, jejímiž členy jsou také žáci školy. 
Po úspěchu z minulých let proběhl i letos 
košt vína. Setkal se s velkým zájmem přítom-

ných hostů, mnozí z nich dokonce sami při-
spěli vzorky. Na žádném plese nemůže chy-
bět tombola. Ta letošní byla opravdu bohatá, 

podařilo se nashromáždit více než 250 cen. 
Všem dárcům touto cestou ještě jednou děku-
jeme. Šťastní výherci ocenili to, že neprobí-
halo zdlouhavé losování, ale že většinu výher 

si mohli vyzvednout ihned. K tanci 
a poslechu hrála skupina JAMA, v 
předsálí cimbálová muzika CIM-
PR a v Delta Clubu byla diskotéka. 
Mezi ostatními podobnými bály 
byl tento specifický tím, že byl 
kompletně v žákovské režii. Jed-
noduše řečeno, co tam žáci chtě-
li mít, to si připravili. Navíc pro 
vybrané žáky ze studentské spo-
lečnosti ANIFEL z „obchodky“ 
nebyl ples jen zábavou, ale i tzv. 
výukovou praxí. Při jeho přípravě 
a realizaci si procvičili znalosti 
z několika předmětů, např. eko-
nomiky, účetnictví, daní, kore-
spondence, ale třeba také z jazy-
ka českého. Třešničkou na dortu 
bude rozdělení zisku a ohodnoce-
ní aktivity známkou v předmětu. 
A co říct na závěr? Žáci, učitelé a 
hosté si akci užili. Pobavili se ne-
jen navzájem, ale i s absolventy 
školy a bývalými pedagogy. Věří-
me, že tato příjemná společenská 

událost bude inspirací také do budoucna.
Ing. Hana Brejchová, Ing. Jana Dyčková
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Osobnosti z řad našich učitelů
Naše škola měla za svou více než 90letou his-
torii štěstí v tom, že v ní působila řada osob-
ností, jejichž aktivity vysoce přesahovaly rá-
mec běžných povinností. Tím se ani zdaleka 
nemůže pochlubit každá střední škola. Naši 
učitelé byli a jsou autory učebnic a dalších 
děl, byli a jsou to lidé činní ve veřejném životě. 
Rozhodli jsme se proto představit vám ty z nich, 
kteří se věnovali publikační činnosti. V příze-
mí naší školy jsme proto nainstalovali malou 
galerii knih spolu s fotografiemi jejich autorů. 
Kromě učebnic a sbírek ekonomiky a daní, 
které všichni znáte a používáte, tam najde-
te jednu plnou polici učebnic vydaných v 
rozmezí let 1989-2005 do korespondence 

a psaní na stroji od Ing. Raimunda Šedé-
ho. Dále středoškolskou učebnici zeměpisu 
(rok 1998) Současný svět od Mgr. Aloise 
Michálka, publikaci úvodu do ekonomie 
Ekonomické hry a řešení otázek a příkladů 
(rok 2001) Ing. Dany Pospíchalové a učeb-
nici Financování a účetnictví neziskových 
organizací (rok 2008) od Ing. Jany Dyčkové 
a Ing. Nataši Práškové. Jsou tam také Prak-
tické maturity na obchodních akademiích, 
což je sbírka maturitních písemek ze čtyř 
obchodních akademií – Třebíče, Šumperka, 
Olomouce a Břeclavi, kterou v roce 2001 
napsali pedagogové těchto škol a zkomple-
toval ji náš bývalý ředitel Ing. Viktor Beran. 

Autorem sbírky básní je Mgr. Jaromír Kosík. 
Naše expozice ještě není úplná. V sou-
časné době se pokoušíme vypátrat, bo-
hužel zatím marně, učebnici od první-
ho ředitele naší školy Josefa Řezníčka. 
K nejstarším dochovaným dokumentům patří 
ty, které jsou od Linharta Keclíka - Náměty 
díla Petra Bezruče z roku 1937 (zatím máme 
jen fotokopii) a Obsahy z děl ruských klasi-
ků 1. díl (rok 1931), 2. díl (rok 1932). Ale o 
tomto zajímavém člověku, našem bývalém 
učiteli, Linhartu Keclíkovi více v dalším pří-
spěvku v některém z dalších čísel časopisu.

Ing. Jana Dyčková
zástupkyně ředitele

Bylo nás dvanáct
Deset herců, jedna režisérka a jeden technik. 
Tak to jsme my, celá parta hry A nezůstal 
žádný. Vše vypadá, že hlavní část práce obsta-
rávají herci, ale nebyli bychom nic bez naší 
režisérky. Někdy si každý určitě povzdechne: 
„Zase už mi nadává“, ale ona to myslí  dob-
ře a v závěru sami uznají, že jim to pomohlo. 
Je prostě 
naší ne-
d í l n o u 
součástí a 
bez ní by-
chom ni-
kdy neza-
čali, natož 
to dotáhli 
do kon-
ce. Stejně 
důležitá je 
technická 
podpora. 
M o h l i 
b y c h o m 
sice klid-
ně běhat 
po jevišti 
a něco 
si tam 
p ov í d a t , 
ale bez světelných a zvukových efek-
tů by to rozhodně nebylo ono. 
Všeobecně platný názor je, že divadlo je 
strašně snadné povolání či koníček. Opak je 
pravdou. Když začneme u samotných textů 
- naučit se své repliky a hlavně vědět, kdy je 
říct a říct je natolik správně, aby kolega herec 
mohl v klidu navázat, je opravdu těžké. Ale i 
samotné hraní je velice těžké a velmi fyzic-

ky náročné. Já osobně jsem přišla z poslední 
zkoušky před představením kolem sedmé 
hodiny večer a šla jsem hned do postele. Ne-
byla jsem schopná ničeho, natož se učit. Toto 
je částečně i divadelní prokletí, je to ohrom-
ný „žrout“ času a energie. Ale když se dělá s 
láskou a nadšením, tak se dá vše zvládnout. 

Každý nácvik představení s sebou nese spous-
tu vtipných historek. A my jich máme nespo-
čet, vždy mají něco společného. Od neznalos-
ti textů, přes neúčast na všech zkouškách až 
po špatnou paměť ohledně změn z poslední 
zkoušky. Když se nás někdo zeptá, jak dlou-
ho na tomto představení pracujeme, většina 
by odpověděla něco přes půl roku. Ale není to 
tak docela pravda. Já upřímně dokážu říct, že 

maximálně poslední tři měsíce. Jelikož to, co 
jsme dělali předtím, se nedá nazývat prací na 
představení. Ale někdy začátkem zimy jsme se 
do toho pustili a mohli tak posledního února 
představit poprvé, alespoň malé části veřejnos-
ti, své představení.Víme o spoustě chyb, kte-
rých si, jak doufáme, nikdo nevšiml. Ale také 

se objevily 
c h y b y , 
kterých si 
nešlo ne-
všimnout. 
Je to už 
jen na nás. 
Každý ví, 
co pod-
cenil, kde 
mu jaký 
text vy-
padl nebo 
kde něco 
popletl. A 
díky této 
zkušenosti 
na sobě 
b u d e m e 
pracovat 
ještě více, 
abychom 

se s hrou mohli představit na divadelní přehlídce 
Mumraj v Hodoníně.  A pak i na naší plánova-
né premiéře v dubnu.Veřejná generální zkouš-
ka pro žáky obchodní akademie tedy dopadla 
podle ohlasů víc než dobře. A jsme moc vděč-
ní za to, že se nám povedlo udržet pozornost 
většiny diváků a že se jim naše inscenace líbila 
i v takovém surovém stavu, v jakém zatím je. 
       Kristýna Sokolová 
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V letošním školním roce nastudovalo 
DBK dvě nové hry. Jednu z nich, tragi-
komedii Tlusté prase amerického auto-
ra N. La Buta, jsme měli možnost po-
prvé zhlédnout koncem ledna, kdy se v 
aule školy konala generální zkouška. 
Jaký je námět hry? Mladý atraktivní muž 
Tom (v podání Filipa Hunkaře) naváže 
vztah s chytrou, vtipnou, ale tlustou dívkou 
Helenou (Jana Gajdová). Ustojí tlak svého 
nejbližšího okolí, které podléhá kultu krásy 
a štíhlosti? Zvítězí láska nad povrchnos-
tí mladých a úspěšných lidí? Jde jenom o 
tloušťku, nebo vůbec jakoukoli odlišnost?
První reakce diváků z řad našich studentů 
byly různé, vybrali jsme z ohlasů třídy 3. B:
„Podle mě byla hra místy zábavná, ale ně-
kdy bylo použito až zbytečně moc sprostých 
slov.“ (Kristýna L.)
„I když to zpočátku vypadalo jako vese-
lohra, ke konci se to proměnilo ve smutný 
příběh popisující postoj k pevnějším lidem. 
Hra mě zaujala a donutila k zamyšlení.“ 
(Tereza B.)
„Hra poukazuje na to, jak názory druhých 
a tlak společnosti dokážou změnit naše roz-
hodnutí.“ (Tereza D.)
„Je to typický příklad přístupu dnešních 
lidí k obézním lidem. Podle mě byla hra 
místy zábavná, ale někdy bylo použito zby-
tečně moc sprostých slov. Příběh, ačkoli se 
zdál jakkoli vtipný, kon-
čí smutně. S tím se ale 
setkáváme každý den a 
tak to bohužel v dnešní 
době je.“ (Kristýna L.)
„Hra ukazuje, že vzhled 
není všechno.“ (Kristý-
na K.)
„Sprostá slova, která 
byla ve hře ve velkém 
množství, do některých 
situací zapadala, jenže 
kvůli častému opako-
vání se ke konci zdála 
hra velmi vulgární. Ale 
byla zajímavá a pou-
tavá. Dobře odvedená 
práce.“ (Bára K.)
„Výkon herců byl skvě-
lý, především Jany 
Gajdové, která se vžila do role Heleny.“ 
(Klára G.)
„Hra stála na dialozích, které byly většinou 
dobře napsané, škodilo jim ale nadměrné 
používání vulgarismů, které působily ko-

micky a nepřipraveně.“ (Bohdan R.)
Téma studenty zaujalo, nejvíce se ale po-
zastavovali nad vulgárním slovníkem, a tak 
jsme se obrátili s několika dotazy na ty nej-
povolanější, tedy představitele hlavních rolí:
Filipe, jak se ti hrála postava Toma? Co ti 
bylo na něm sympatické?
Postava Toma se mi hrála skvěle, jsem rád, 
že můžu hrát zrovna jeho, myslím, že ke 
mně dost sedí, a v některých ohledech se s 
ním i rád ztotožňuji. Bylo mi na něm sym-
patické, že to vydržel tak dlouho, to, jak ho 
tlačili všichni okolo a on si stojí za svým tak 
dlouho, jak to jen jde.

Je rozhodnutí Toma v závěru hry typické 
pro dnešní mladé lidi?
Myslím, že typické je, ten nátlak by asi vy-
drželo málo lidí, vlastně mě celkem překva-
puje, že hodně lidí si na konci hry myslí, že 
spolu zůstanou.

Některým divákům vadil místy vulgární 
jazyk. Jak ses s ním vyrovnával? 
Myslím, že to do hry patří, já jako Tom jich 
tam zas tolik nemám, většinou jsou použity 
tehdy, když jsme jeden na druhého naštvaní.

Co by si měl divák z představení odnést?
Zamyšlení nad netolerantností dnešní spo-
lečnosti.

Umíš si sebe v podobné situaci předsta-
vit? Dal bys na kamarády?
 Já bych tak dlouho jako Tom asi nevydržel, 
ale moc si sám sebe v takové situaci před-
stavit nedokážu.

Jano, jak se ti líbila postava Heleny? 
Líbí se mi natolik, že ji hraji. Na Heleně 
je mi nejsympatičtější ten kontrast. To, jak 
krásně nezapadá a vyhraňuje se proti po-
vrchní společnosti. Raději tlustá kobyla, co 
se dívá kolem, než závodní kůň s klapka-
mi na očích! Pokud být úspěšný znamená 
nemít pochybnosti o svém jednání, tak to 
raději zvolím roli outsidera.

Překonávala jsi nějaké problémy při na-
studování této postavy?
Jisté problémy jsme překonávali při zkouše-
ní postelové scény Toma a Heleny. Nakonec 
jsme ji vypustili, především proto, že celek 
začínal být příliš dlouhý. Avšak čím déle 
hru zkoušíme, tím víc  je pár autentický. I 
vybudování fiktivního vztahu přece jen trvá 
nějaký čas.

Našla jsi v postavě něco ze sebe? Máš 
zkušenosti s tím, že lidé posuzují druhého 
podle vzhledu?
Jestli jsem našla v Heleně něco ze sebe? 
Samozřejmě, jinak by se mi hrála podstat-
ně hůř. Ale patřilo by se říct, že je to spíše 
malinko naopak. Snažím se dát Heleně něco 
ze sebe. Zkušenosti, to, jak něco prožívá. 
Ovšem nejsem to jenom já, co za Helenou 
stojí. Je to také režie, scénář, který ji stvo-

řil. Zkušenosti s odsuzo-
váním lidí kvůli jejich 
vzhledu mám. Kdo ne? 
Je to, řekla bych, věčné 
téma. Už pohádky nás 
učí, že zjev je jistým 
odrazem duše, a tak 
je těžké oprostit se od 
toho zažitého, že krásní 
a sliční jsou hodní a ti 
druzí naopak zlí.

Co by si diváci měli z 
představení odnést?
Naším cílem je za prvé 
rozesmát, jelikož je to 
komedie, za druhé roz-
brečet či rozesmutnit, 
jelikož je v tom jistá 
tragika, a nakonec do-

vést k zamyšlení. Nad čím? Je toho víc. 
Třeba jestli byste zvládli být Tomem nebo 
Helenou nebo i sami sebou v takto nastole-
ném světě, který se až děsivě podobá tomu 
skutečnému.

Tlusté prase v aule obchodní akademie!
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Co vás přivedlo k výběru  právě této hry?
Scénář jsem měla v ruce už v roce 2011, ale 
nenašla jsem vhodnou představitelku Heleny. 
Hlavně se nikdo do nastudování této role ne-
chtěl pustit. Hrát obézní dívku není pro „he-
rečky“ moc atraktivní . Hra se mi velmi za-
líbila hned při prvním čtení. Pamatuji se, jak 
jsem seděla doma u monitoru a nahlas jsem se 
smála a k radosti celého okolí  předčítala ně-
které pasáže. Zaujala mě hlavně témata, která 
hra řeší, ať už jsou to současné problémy, pře-
konávání překážek  či boj s předsudky.

Jak jste  hru objevila?

Dozvěděla jsem se o ní z recenze v novinách.
Jak na ni reagovali herci po přečtení scénáře?
Když se nabídla Jana Gajdová, že by do toho 
šla, byla  jsem nadšená. Konečně. Samozřej-
mě, že se hra všem líbila, nejen postava Carte-
ra, ale i příběh samotný. Pak už zbývalo jenom 
najít další představitele. 

Co bylo na jejím nastudování nejtěžší?
Nejtěžší? Všechno. Úprava scénáře zname-
nala například  vyškrtat 70 % sprostých vý-
razů, ale také úkol aktualizovat hru o dvacet 
let, upravit text tak, aby  výkony našich herců 
vyzněly  pravdivě. Samotné nastudování byl 

také oříšek. Jednu celou erotickou scénu jsme 
museli vynechat. A pak – je to velká „kláda“, 
jak se říká, nápor na herectví každého jedince. 
Nic nejde zamaskovat. Zaujmout celý sál vý-
kony vždy pouze dvou herců, to je velmi těž-
ké. Někdy jsem si začala i zoufat a přemýšlet, 
že to stáhneme.

Co byste vzkázala divákům?
Studenti měli výhrady proti sprostým výra-
zům ve hře, že prý to nepatří na jeviště. Já si 
myslím pravý opak, že jeviště je zrcadlem re-
ality a je fajn, když se sem tam někdo nad tím, 
co zhlédne, zamyslí. A děkujeme za přízeň.

A režisérka Dana Vilímková ke hře Tlustý 
prase dodává:

Simona Vrbová hraje Jeannie, bývalou 
Tomovu přítelkyni. Také jí jsme položili 
několik otázek.
Co sis myslela o námětu hry po přečtení 
scénáře?
Po kompletním přečtení scénáře, (přiznám 
se, že to nebylo hned) a zhlédnutí hry na 
YouTube mi okamžitě tato hra padla do oka 
a byla jsem velmi ráda, že mě do ní paní pro-
fesorka obsadila.
 
Některým divákům vadil místy vulgární 
jazyk. Jak ty ses s ním vyrovnávala? 
Vulgární jazyk mi taky vadí, nerada mlu-

vím sprostě, ale aby hra byla věrohodná, 
myslím, že je nezbytný. Naučila jsem se 
text tak, jak jsem ho dostala, když mi ná-
hodou něco vypadne nebo si nevzpomenu, 
je snadnější navázat nějakou urážkou nebo 
vulgární poznámkou. Neznamená to ale, že 
tam přidávám ještě něco navíc, většinou se 
mi to nestává.

Co tě na postavě, kterou jsi ztvárnila, za-
ujalo?
Hlavně to, že to není postava, která se musí 
pořád tvářit mile, slušně, klidně. Je to dívka, 
které muž, se kterým chtěla mít vážný vztah, 

oznámí, že si místo ní našel jinou a ještě k 
tomu úplně odlišnou dívku. Nedokáže to 
unést a začne si vybíjet zlost na ostatních. 
Záporné postavy hraji strašně ráda, baví mě 
to. To ovšem vůbec neznamená, že taková 
jsem i ve skutečnosti. To vůbec ne. :)

Co bys vzkázala divákům?
Ať  přijdou určitě zas, bude to jen lepší a 
lepší.  

Všem děkujeme za rozhovor a přejeme 
mnoho diváků!

Moderní stát Izrael
Dne 28. února poutavým způsobem přiblížil 
současnost tohoto státu lektor a koordiná-
tor přednášek o antisemitismu 
Radek Hejhat. Přednáška byla 
součástí projektu CEMACH. 
Žáci druhých ročníků obchodní 
akademie se dozvěděli mnoho 
zajímavého. Vybrali jsme násle-
dující: Izrael je nejvíce se rozví-
jející zemí v poslední době, je 
to velmi vyspělý stát po stránce 
technické i zemědělské, vyrábí 
vlastní tanky a elektromobily. Je 

to jediná země, ve které se poušť nerozšiřuje, 
ale právě naopak, poušť díky lidskému úsilí 

ustupuje, nahrazují ji lesy, pěstují se v ní i 
citrusy. Obyvatelé recyklují vodu, dokážou 

čistit mořskou vodu a přetvářet ji 
tak na pitnou, služba v armádě je 
povinná  od  18 let nejen pro chlap-
ce (3 roky), ale i pro dívky (2 roky-
),vojenské zkušenosti hrají důleži-
tou roli  při přijetí do zaměstnání, 
povinná školní docházka  zde byla 
už v období starověku, děti začí-
nají chodit do školy v pěti letech, 
navštěvují ji i v neděli a chodí do 
školy rády(!)

Finanční gramotnost
Žáci 4. ročníků oborů Obchodní akademie 
a Ekonomického lycea se poprvé zúčastnili 
5. ročníku soutěže  Finanční gramotnost, 
která probíhala pod odborným dozorem 
Asociace finanční a občanské gramotnos-
ti, o. s.
Školní kolo proběhlo od 16. 9. do 18. 12. 

2013. Žáci a žákyně odpovídali na 17 otá-
zek v časovém limitu 30 minut. Na prvních 
třech místech se umístily žákyně 4. A v 
pořadí: Klára Létalová, Michaela Kurko-
vá a Denisa Doležalová. Pro okresní kolo 
vytvořily soutěžní družstvo. Okresní kolo  
proběhlo od 19. 12. 2013 do 7. 2. 2014. 

Naše družstvo zodpovědělo 17 otázek v 
rekordním čase 5 minut 58 sekund a umís-
tilo se na 1. místě. Postoupilo do  kraj-
ského kola, které  proběhlo v únoru 2014. 
Naše reprezentantky obsadily 4. místo. 
K dosaženému úspěchu jim gratulujeme.

Ing. Marcela Minářová
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Vítězství v krajském kole Prezentiády
V pondělí 14. dubna se na půdě Eko-
nomicko-správní fakulty Masarykovy 
univerzity v Brně uskutečnilo kraj-
ské kolo pátého ročníku Prezentiá-
dy. První místo získal tým naší školy 
ve složení Sára Kostrhonová, Kris-
týna Löfflerová a Julie Junaštíková.
A tady jsou jejich dojmy:Prezentiáda – co 
si pod tímto názvem má laik představit?
Je to soutěž v prezentačních dovednostech 
pro žáky základních a středních škol  v ČR 
a na Slovensku. Tříčlenné týmy musí vy-
tvořit prezentaci na jedno z předem urče-
ných témat a tu pak doprovodit maximálně 
desetiminutovým komentářem. Pětičlenná 
odborná porota hodnotí slovní projev, vizu-
ální kvalitu, týmovou spolupráci, nápaditost 
zpracování, pohotovost reakcí, schopnost 
improvizace a celkový dojem. 

Jak jste se na soutěž připravovaly?
Vybraly jsme si téma „Tabule vs. Technolo-
gie“. Nejtěžší bylo přijít na základní filozofii 
celé prezentace. Vše jsme pojaly vtipně a tak 
trochu interaktivně. Oblečeny do dobových 
oděvů jsme pořídily originální fotografie v 
břeclavském muzeu a také s historickými i 
moderními pomůckami přímo ve škole. Dále 
jsme sestavily a vyhodnotily dotazník pro 
žáky, využily jsme i výsledky aktuálního vý-

zkumu PISA. Podobu prezentace jsme neu-
stále měnily. Pro mladého člověka totiž není 
vůbec jednoduché hned napoprvé správně 
formulovat myšlenky. Pomohlo nám meto-
dické vedení našich učitelek Ing. Dyčkové a 
Ing. Zapletalové. Nakonec jsme finální verzi 
dokončily v poměrně krátkém čase tří dnů. 

Jak krajské finále probíhalo a jaké byly 
vaše pocity?
Aby startovací pozice byly fair-play, se-
šly se všechny týmy na neutrální půdě. Po 
vyhodnocení odeslané prezentace jsme do 
krajského kola postupovaly z prvního mís-
ta. Čekal nás ještě slovní projev. Měly jsme 
informace o soutěži, ale nikdy přesně neod-
hadnete, do čeho jdete. Už tak dost vyso-
ký adrenalin nám ještě zvedalo to, že jsme 
nevěděly, kdy přesně budeme soutěžit. Po-
řadí následujícího přednesu totiž určuje lo-
sem právě prezentující družstvo. Sice jsme 
trénovaly, ale kompletní text jsme si kvůli 
neustálým úpravám poprvé „sjely“ až ráno 
v tramvaji. Při soutěži jsme musely trochu  
improvizovat. Stres, napětí a nervozita se 
prostě ohlásily. Ale zvládly jsme to. Navzá-
jem jsme se povzbuzovaly, a když některé z 
nás vypadl text, druhá okamžitě reagovala a 
snažila se minimalizovat případné prodlevy. 
Měly jsme na sobě kostýmy poplatné jed-

notlivým historickým epochám a komentář 
k prezentaci jsme vedly jako polemiku staré 
babky v kroji, svazačky z minulého století 
a současné dívky. Ke každému soutěžnímu 
družstvu měla porota doplňující otázky a 
komentář. Po našem vystoupení mlčela. To 
nebylo zrovna příjemné. Napadlo nás, že 
buď to bylo fiasko a komise nechce urazit, 
nebo naopak, že jsme byly perfektní a není 
co dodat. Naštěstí vše skončilo dobře – závě-
rečné ohlasy porotců byly kladné a my jsme 
si odvezly vítězství.

Jaké jsou vaše ambice do celostátního fi-
nále?
Do celostátního kola postupují vítězné týmy 
ze všech čtrnácti krajů České republiky, dále 
Slováci z Banské Bystrice a Bratislavy, tak-
že konkurence bude rozhodně velká. Opět 
nás čeká hektická práce. Dva dny před dnem 
D jsme se dověděly, že musíme zpracovat 
90vteřinové video zaměřené na naše zájmy 
a vize do budoucna. Cílem je přesvědčit po-
rotu, že právě nás si musí zapamatovat. Dů-
ležité je zůstat nohama na zemi a do velkého 
finále jít s určitou dávkou pokory. Bude to 
hodně náročné. Na sestavení prezentace na 
předem neznámé téma a naučení se komen-
táře k ní budeme mít jen necelý jeden den. 
Doufejme, že nás nestihne „ponorka“ .
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Dne 6.12. 2013 proběhlo  škol-
ní kolo Olympiády v českém jazyce. 
Obtížné úkoly této soutěže nejlépe vyřeši-
la na obchodní akademii Veronika Hud-
cová, na průmyslové škole Ondřej Novák.
Oba postoupili do okresního kola. Ani tady 
se 6. 2. 2014  v silné konkurenci žáků gym-
názií neztratili. Ondřej se umístil na 11.-12. 

místě, Veronika obsadila dokonce třetí mís-
to a bude školu reprezentovat v krajském 
kole. Veronice budeme držet palce a věříme, 
že se jí bude dařit i v soupeření s nejlepší-
mi žáky v kraji. Dokázali byste také vyřešit 
úkoly, s kterými bojovali naši soutěžící?
a) Ke každému z následujících slov napište 
slovo, z kterého bylo přímo (bezprostředně) 

odvozeno: 1. směšný, 2. směsný, 3. smíšený, 
4. smíchaný, 5. směsový
b) Každé ze zadaných slov užijte ve 
větě nebo slovním spojení tak, aby byl 
patrný významový rozdíl mezi nimi.
A ještě úkol slohový – 25-30 řádek tex-
tu na téma Dospělost začíná, když…

Mgr. Lenka Grandičová

I odborné školy mají šikovné žáky

Další střípky z kultury a sportu

Lyžařský výcvikový kurs - Říčky v Orlických horách, žáci druhýchročníků

Silový čtyřboj Vítězové školního kola recitační soutěže (zleva) L. Lípová, T. Kořín-
ková (1. místo), M. Galetka



8 duben 2014

Tento časopis je spolufinancován evropským fondem pro regionální rozvoj

1.apríla 2014 sa študenti dvoch tried tret-
ieho ročníka SPŠE v Piešťanoch zúčastnili 
exkurzie do kórejského  automobilového zá-
vodu KIA v Žiline, pod pedagogickým do-
zorom Ing. Pospíšilovej a 
Ing. Martinkovičovej.
Najprv nás vo vzdeláva-
com stredisku poučili a 
premietli nám inštruk-
tážny  film o pôsobení 
automobilky KIA na Slo-
vensku a to od podpisu 
zmluvy, cez výstavbu až 
po súčasnosť. Tiež nám  
predstavili vyrábané au-
tomobily.
Potom sme sa presunuli 
do výrobných hál, kde 
sme mali možnosť vidieť 

celú výrobu automobilu. Prehliadka začala v 
lisovni, kde obrovské lisy z kusu plechu vy-
rábali jednotlivé diely karosérie. Ďalej sa ti-
eto diely zvárali do jedného kusu, a tak vzni-

kali kompletné diely. Ďalšia  zastávka bola 
pri vkladaní prístrojovej dosky do karosérie., 
všetko to robil robot za pohybu na doprav-
níkovom páse. Premena karoséria  na auto-

mobil (svadba) bola tiež 
veľmi zaujímavá. Ešte 
sa nasadilo pár malých 
súčiastok a automobil 
bol schopný prvýkrát na-
štartovať. Tu sme aj my 
našu cestu skončili, kde 
auto svoju začalo. 
Bolo to pre nás veľmi 
zaujímavé  i poučné sle-
dovať zrod automobilu. 
Viaceré veci, ktoré sme 
sa učili v škole, sme vi-
deli v praxi.  

Ján Vydarený III.B

Exkurzia do automobilky KIA v Žiline

Dňa 7.3.2014 sa trieda IV.D SPŠE Piešťa-
ny zúčastnila exkurzie vo firme Emerson. 
Svoje sídlo má v Novom Meste nad Váhom. 
Emerson je 
medzinárod-
ná výrobno-
-technologic-
ká spoločnosť 
s viac ako 
100 - ročnou 
históriou. V 
s p o l o č n o s -
ti pracuje 
takmer 132 
tisíc pracovní-
kov po celom 
svete a pon-
úkajú svojim 
zákazníkom 
široký rozsah 
p r o d u k t o v 
a služieb v 
rôznych tech-
nologických 
oblastiach, vo 
viac ako 230 
v ý r o b n ý c h 
z á v o d o c h . 
Na Sloven-
sku pôsobí 
EMERSON od roku 1994.V súčasnosti v 
Novom Meste nad Váhom zastrešuje se-
dem sekcií – BRANSON, EMERSON 

Network Power, Energy Systems, EMER-
SON Process Management, KOP-FLEX, 
White-Rodgers a ASCO NUMATICS.

Počas exkurzie sme prešli viacerými časťami 
firmy, ako napr. cez Emerson Network Po-
wer, kde sa vyrábajú priemyselné klimati-

začné zariadenia a elektrické záložné zdroje. 
Ďalej sme boli v sekcii Branson. Tu prebieha 
výroba ultrazvukových a vibračných  zvára-

cích zariadení 
na zváranie 
plastov, ktoré 
sa používajú 
najmä v au-
tomobilovom 
priemysle. V 
sekcii Energy 
Systems sa vy-
rábajú napája-
cie zdroje pre 
t e l e ko m u n i -
kačný priemy-
sel a informač-
né technológie.
Exkurzia bola 
veľmi zaují-
mavá, mali 
sme možno-
sť vidieť, ako 
sa pracuje vo 
veľkej medzi-
národnej firme. 
Zamestnanci, 
ktorí nás spre-
vádzali, boli 
veľmi ochot-

ní, všetko nám ukázali a vysvetlili. Kto-
vie, možno to budú raz naši kolegovia.

Dominik Gotthardt, IV.D

Exkurzia vo firme Emerson
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Stalo sa ...
Telovýchovno-športové kurzy
Koncom zimy sa študenti SPŠE v Piešťanoch 
zúčastnili niekoľkých lyžiarskych kurzov.
Výber študentov 2. a 3. ročníka absolvo-
val lyžiarsky výcvik vo Vysokých Tatrách 
a to v Tatranskej Lomni-
ci a na Štrbskom plese. 
V rámci relaxu chodili na 
termálne kúpalisko Vrbov.
Študenti 1. ročníka absolvo-
vali lyžiarske kurzy v lyžiar-
skych strediskách na Dono-
valoch a vo Vyšnej Boci.

Jarné upratovanie v Pieš-
ťanoch
Do jarného čistenia a upra-
tovania verejných priestorov 
v meste sa v marci zapojili 
aj študenti SPŠE v Piešťa-
noch. Do igelitových vriec 
zbierali odpadky nachádzaj-
úce sa na brehu rieky Váh.

Úspechy študentov v sú-
ťažiach
Študenti SPŠE v Piešťa-
noch sa aj v roku 2014 
zapojili do tradičných 
odborných súťaží, niek-
torí z nich boli úspešní.
Študent 3.ročníka Jakub 
Krošlák v celoštátnom kole 
súťaže ZENIT v elektro-
nike v kategórii A, ktoré sa 
konalo v Banskej Bystrici obsadil 3.miesto.
Úspešný bol aj ďalší študent 3.roční-
ka Michal Košík, ktorý získal 1.mies-

to na Trenčianskom robotickom dni.

Súťaž ENERSOL SK
Dlhoročným organizátorom tejto súťa-
že je Ing. Ľubomír Tuchscher z SPŠE v 

Piešťanoch. Riaditeľ Štátneho inštitútu 
odborného vzdelávania v Bratislave ho v 
marci 2014 vymenoval za predsedu odbor-
nej hodnotiacej komisie v hlavnej súťaži 

ENERSOL SK, určenej pre študentov stred-
ných škôl, celoštátne kolo súťaže, ktoré je 
zamerané na alternatívne zdroje energie, 
sa uskutočnilo začiatkom apríla v Senici. 
Predtým sa v marci uskutočnilo krajské kolo 

súťaže, na ktorom reprezen-
toval SPŠE Piešťany študent 
3. ročníka Daniel Wallner 
prácou Ekologické domy.
 
Európske solárne dni 
2014
Ide o medzinárodnú kam-
paň, ktorá sa zaoberá so-
lárnou energiou ako o 
nevyčerpateľnom zdroji 
energie. Zapojila sa do 
nej aj SPŠE v Piešťanoch.

Exkurzie študentov
Začiatkom jari sa štu-
denti SPŠE v Piešťa-
noch zúčastnili viacerých 
odborných i kultúrno-
-poznávacích exkurzií.
Medzi odborné patrili ex-
kurzie do EMERSONU, 
a.s. v Novom Meste nad Vá-
hom, do automobilky KIA 
v Žiline a medzi kultúrno-
-poznávacie patrili exkurzie 
k mohyle gen. M. R. Štefá-
nika na Bradle pri Brezovej 
pod Bradlom, do múzea 
Jána Smreka v Melčiciach - 

Lieskovom a do Pamätnej izby Ivana Krasku 
v Piešťanoch. Uskutočnila sa aj tradičná li-
terárno-poznávacia exkurzia po Slovensku.

Dňa 3.4.2014 sa skupina 9 študentov z 
SPŠE v Piešťanoch v sprievode pána pro-
fesora Dragulu vybrala načerpať nové po-
znatky z oblasti elektrotechniky a robotiky 
na Trenčiansky robotický deň.
Zároveň sme chceli zabojovať o popredné 
priečky v súťaži robotov. V kategórii Line 
follower sme mali dvoch robotov, ktoré 
prezentovali naši študenti Vizvári a Miha-
lovič z III. C . Vo voľnej kategórii z našich 
študentov súťažil iba Michal Košík tiež z 
III. C s jeho robotom, ktorý mal podobu 
tanku so šiestimi kolesami, otočnou ka-

merou a vlastným operačným systémom. 
Bolo ho možné ovládať cez počítač a aj cez 
Bluetooth. Tento výborne skonštruovaný 
robot, do ktorého sme vkladali najväčšie 
nádeje, napokon naplno zabodoval a vyh-
ral svoju kategóriu. Porotcovia boli z neho 
unesení a dokonca sa zapáčil aj Ozbroje-
ným silám Slovenskej republiky, ktoré na 
výstavu priniesli robota na odstraňovanie 
náloží. Michal si obsluhu tohto vojenského 
robota dokonca i vyskúšal. Ďalším kleno-
tom z oblasti robotiky bol na výstave iba 
šesťdesiat centimetrov vysoký robot Nao, 

ktorý posúva elektrotechniku a robotiku do 
nesmiernych vzdialenosti. Robot je schop-
ný tancovať podľa melódie, ba dokonca 
si dokáže pamätať tváre ľudí. Na výstave 
bolo ešte mnoho zaujímavostí z robotiky, 
ako napríklad robot, ktorý skladá Rubiko-
ve kocky, robot, ktorý vám načapuje pivo 
alebo kofolu. Z tejto výstavy sme si okrem 
mnoho poznatkov odniesli aj mnoho zážit-
kov a skúsenosti. Už sa tešíme na ďalší roč-
ník a dúfame, že pre nás bude minimálne 
tak úspešný ako tento.

Lukáš Frank, I.D

Úspech robota na Trenčianskom 
robotickom dni
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Náš študent Michal Košík úspešne repre-
zentoval SPŠE Piešťany na dvoch súťaži-
ach – súťaži robotov v Trenčíne a SOČ v 
Hlohovci. Študent 3. ročníka skonštruo-
val robota so vzhľadom tanku, ktorý za-
ujal porotu na oboch súťažiach. Dali sme 
mu preto zopár otázok:

Ako si sa dostal k robotike?
K robotike som sa dostal v prvom ročníku 
SPŠE, kde ma spomedzi záujmových kr-
úžkov zaujal robotický, pod vedením Ing. 
Dragulu. Tak som sa dostal na Trenčiansky 
robotický deň, kde prvýkrát som bol iba po-
zorovateľ a v 2. ročníku som prvýkrát súťa-
žil v kategórií „sledovanie čiary“. 

Ako si sa pripravoval na súťaže?
Predchádzajúce súťaže a malé úspechy 
ma priviedli k tomu, aby som sa pustil do 

konštrukcie väčšieho a náročnejšieho ro-
bota. Bolo za tým veľa práce, ale výsledky 
na seba nenechali dlho čakať. Boli to dlhé 
hodiny strávené v dielni pri mechanickej 
konštrukcii a najmä pri vyrábaní, osádzaní 
a oživovaní elektrických obvodov. Po ma-
nuálnom vyhotovení nasledovalo progra-
movanie robota.

Ako súťaže prebiehali?
Na medzinárodnej súťaži robotiky v Tren-
číne to prebiehalo hladko, predviedol som 
porote čo všetko robot dokáže a s napätím 
som čakal na výsledky, s predpokladom 3. 
miesta.
V Hlohovci na 36. ročníku krajského kola 
SOČ to bolo už napínavejšie. Konkurencia 
bola väčšia a všetko zároveň už prebiehalo 
na vyššej úrovni. Taktiež som dostal čas na 
obhajobu môjho projektu. Na výsledky som 

čakal ešte s väčším napätím.

Ako si sa umiestnil?
V Trenčíne ma veľmi milo prekvapilo 
umiestnenie na 1. mieste, získal som cenu 
ministra školstva a veľký pohár.
V Hlohovci som obsadil 2. miesto a záro-
veň som postúpil na celoštátne kolo SOČ 
do Starej Ľubovne v kategórií 12 - Elekt-
rotechnika a hardware. Z neskorších ko-
mentárov členov poroty vyplynulo, že som 
podcenil nutnosť spoločenského oblečenia 
na úrovni.

Aké máš plány do budúcnosti?
Určite mám stále čo vylepšovať, na robota 
mienim umiestniť manipulačnú ruku a za-
bojovať na súťaži ISTROBOT v Bratislave. 
V budúcom roku sa chcem znovu zúčastniť 
týchto súťaží a naďalej reprezentovať školu.

Robot a môj prvý úspech

Študenti SPŠE v Piešťanoch absolvovali 
počas školského roka niekoľko poznáva-
cích exkurzií po Slovensku. Niektoré sa 
konali počas praktických maturitných sk-
úšok a zúčastnili sa ich študenti 1. až 3. 
ročníka.
Prvá časť exkurzií smerovala na vrch 
Bradlo, ktorý sa vypína nad obcou Brezová, 
asi 25km od Piešťan. Nachádza sa tam maje-
státna mohyla politika a vedca gen. Milana 
Rastislava Štefánika, významnej osobnosti 
slovenských dejín. Spolu s T.G. Masary-

kom a E. Benešom sa zaslúžil o vznik prvej 
Československej republiky v roku 1918. V 
Brezovej pod Bradlom si študenti pozreli aj 
pamätník  pripomínajúci. ozbrojený boj slo-
venských dobrovoľníkov za národné požia-
davky, ktoré sa pod vedením J.M. Hurbana 
uskutočnili v tejto oblasti v septembri 1848. 
Tiež sa zastavili v neďalekých Košariskách, 
kde navštívili Múzeum M.R. Štefánika, na-
chádzajúce sa v jeho rodnom dome.
Druhá časť exkurzie sa konala v Pamätnej 
izbe Jána Smreka, ktorá sa nachádza za No-

vým Mestom nad Váhom, v obci Melčice-
-Lieskové. Ján Smrek bol významným slo-
venským básnikom.
Ďalšie exkurzie sa uskutočnili v našom 
meste. Študenti si prezreli niektoré pamäti-
hodnosti Piešťan, a potom navštívili Pamät-
nú izbu básnika Ivana Kraska, ktorú zriadilo 
balneologické múzeum v dome na pobreží 
Váhu, v ktorom básnik žil. Lektorka študen-
tom pútavo hovorila o jeho živote a diele, 
pozreli si tiež predmety z jeho pozostalosti.

-a.m-

Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť.........
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Anketa pred maturitnými skúškami
V apríli sme oslovili dvoch študentov 4. 
ročníka SPŠE v Piešťanoch. Boli sme zve-
daví na ich aktivity a pocity pred maturit-
nými skúškami, ktoré ich čakajú v máji.

Otázky:
1. Ako hodnotíš 4 roky štúdia na škole, da-
rilo sa ti, alebo ti niečo nevyšlo?
2. Ktoré boli tvoje obľúbené predmety?
3. Čo sa ti na škole páčilo a čo nie?
4. Ako sa pripravuješ na maturitné skúšky? 
Veríš si?
5. Čo chceš robiť po maturite?
6. Čo odkazuješ mladším študentom?

Odpovede: 
Katarína Hornáková, IV.A
1. Moje 4 roky na škole boli super. Začiatky 
síce boli ťažké, ale postupom času som zis-
tila, že lepšiu školu som si vybrať nemohla.
2. Moje najobľúbenejšie predmety boli eko-

nomika, účtovníctvo, ADK a elektrotechni-
ka.
3. Najviac sa mi páčili výlety, kurzy a ex-
kurzie a na vyučovaní prestávky. Čo sa mi 
nepáčilo, bol druhý polrok pred maturitnou 
skúškou. Bol to veľký zhon.
4. Na maturitné skúšky som sa začiatkom 
apríla ešte nezačala veľmi pripravovať. 
Keďže som sa učila priebežne celé 4 roky, 
tak si verím, že to zvládnem.
5. Po maturite chcem odísť a nájsť si nejakú 
prácu. Najradšej by som sa zamestnala ako 
administratívna pracovníčka.
6. Začínajúcim študentom odkazujem, nech 
si strednú školu užijú naplno. Nech sa učia, 
ale nech aj chodia na všetky možné výlety, 
exkurzie a kurzy, pretože tam prežijú naj-
krajšie chvíle a nezabudnuteľné zážitky.

Dominik Gotthardt, IV.D
1. Štúdium na škole hodnotím výborne. Do-

zvedel som sa veľa nových informácií. Som 
veľmi rád, že som si vybral práve túto školu.
2. Medzi moje obľúbené predmety patrili 
výpočtová technika, sieťové technológie a 
telesná výchova.
3. Počas štúdia sa mi veľmi páčili rôzne 
exkurzie a výlety. Vždy sme na nich zažili 
veľa zábavy a odniesli si veľa nových zá-
žitkov. 
4. Počas štúdia v škole som sa priebežne 
učil. Na maturitné skúšky si budem opako-
vať hlavne učivo z nižších ročníkov. Verím, 
že maturitné skúšky úspešne spravím.
5. Po maturite by som chcel ísť študovať ďa-
lej na vysokú školu.
6. Mladším študentom by som chcel od-
kázať, aby si svoje školské povinnosti ne-
odkladali na poslednú chvíľu, aby sa prie-
bežne učili. Nech chodia na exkurzie, kde 
sa môžu dozvedieť nové informácie, ktoré 
môžu využiť pri maturite.

V dňoch 2.- 7. marca 2014 sa triedy I.A a I.B 
zúčastnili telovýchovno  športového kurzu – 
lyžiarskeho vo Vyšnej Boci. Vedúcou kurzu 
bola Mgr. Emília Sedlačiková, inštruktormi 
boli aj Mgr. Jozef Kolník a PhDr. Adri-
ana Vráblová.
Po dlhom týždni jarných prázdnin, po-
čas ktorých sme netrpezlivo vyčkávali 
príchod lyžiarskeho kurzu, sme konečne 
sedeli v autobuse pripravení vyraziť. Pred 
nami bola dlhá, trojhodinová cesta. Aj 
napriek obavám zo zdĺhavého a nudného 
sedenia som bol prekvapený, ako rýchlo 
to utieklo. Po absolvovaní poslednej zá-
kruty pred hotelom, v ktorom sme strávi-
li  nasledujúci týždeň, sme už netrpezlivo 
nazerali cez okná, aby sme sa na vlastné 
oči presvedčili, či fotky z internetu odpo-
vedajú skutočnému výsledku. Po skla-
maní však nebolo ani chýru ani slychu. 
Prvý dojem z hotela bol teda prekvapivo 
dobrý. Vybaľovanie sa samozrejme neza-
obišlo bez hádok o spacie miesta a miesta 
v skriniach a zásuvkách. 
Po náročných kompromisoch a doho-
dách, sme sa ešte v deň príchodu vydali 
na svah. Vzhľadom na veľmi suché obdo-
bie zimy v Piešťanoch, bez snehu a prak-
ticky aj bez mrazu, sme si v novom prostredí 
spríjemňovali náladu narážkami na existenciu 

snehu, ktorý mnohí z nás videli prvýkrát po-
čas tohtoročnej zimy. Po zadelení do skupín 
sme sa pobrali späť na hotel a mali sme do ve-
čere osobné voľno. Obzreli sme si bufet a po-

tom sme sa poprechádzali s pani profesorkou 
po dedine, kde sme videli minerálne pramene 

a zistili sme, kde majú obchod s potravinami. 
Po večeri sme vbehli do kongresovej miest-
nosti, kde sme dostali pokyny pre nasledujúci 
deň, čo sa konalo aj v nasledujúcich dňoch. 

Časť z nás absolvovala kurz na lyžiach, 
ďalší na snowboardoch, medzi ktorých 
som patril aj ja. 
Druhý deň k nám snowboardistom prišla 
už pani inštruktorka z Vyšnej Boce. Tí 
lepší lyžiari chodili s pánom profesorom 
na veľký kopec a začiatočníci začali ro-
biť svoje prvé oblúčiky na lyžiach. Medzi 
lyžovaním sme sa chodili najesť a od-
dýchnuť si na hotel. Po prvých pár dňoch 
už nám všetkým lyžovanie išlo skvele a 
aj začiatočníci sa odvážili ísť na veľkú 
zjazdovku. Medzi jednotlivými dňami 
sme takmer každý večer navštevovali ví-
rivku, hrali kolky alebo si inak spríjemňo-
vali voľné chvíle. Za zmienku ešte určite 
stojí špičková pizzéria, ktorá nám bola k 
dispozícii v priestoroch hotela.  
Na záver kurzu pre nás naši inštruktori 
pripravili preteky. Potom nás už čakalo 
balenie a cesta domov. Môžem povedať 
za všetkých, že náš lyžiarsky výcvik sa 
vydaril a patrične sme si užili každý jeden 
deň. Určite si pri prvej príležitosti radi zo-

pakujeme podobnú akciu.
Adam Ondrejkovič I.B

Telovýchovno športový kurz výberový – 
lyžiarsky študentov SPŠE Piešťany
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